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Filip Willen, penningmeester Aquatropica
We  hebben  vorige  maand  andermaal  onze
stem uitgebracht. Voor sommige tegen wil en
dank, voor anderen vol overtuiging op medezeggenschap. In België hebben we stemplicht
en zodoende moeten we wel ons begeven naar
het stemhokje. D aar kunnen we volledig onze
mening uiten wat betreft politieke overtuiging.
Ofhet veel uitmaakt . .. dat is wat anders. Vaak
worden er achter de schermen al voorafdeals
gemaakt en heeft de meerderheid het toch niet
voor het zeggen.
Wetten en verplichtingen zijn er voor iedereen. Ik ben van mening dat deze
dan ook consequent moeten worden opgevolgd. D oe j e dit niet, dan volgt logischerwijze een sanctie. Wat blijkt nu, met betrekking tot de stemplicht, er
werd nog nooit iemand gestraft omdat hij niet ging stemmen...
Tijdens de vorige algemene vergadering waren wij de inrichtende club voor
het afleggen van het b ekwaamheidsattest in de Aquaristiek. D eze test toetst j e
algemene kennis b etreffende het houden van vissen. D e test is niet diepgaand,
eerder b asisgericht, maar wel nodig voordat j e effectiefovergaat tot het aanschaffen van een levende biotoop.
Als vereniging ijveren we al j aren dat dit een algemene regel zou moeten zijn.
Dieren zou j e alleen maar mogen kunnen aanschaffen nadat j e dit attest kan
voorleggen aan de verkoper. Dit leidt tot b eter voorbereide eigenaars van allerhande dieren en voorkomt ontgoochelingen na de aanschaf. Ook impulsieve aankopen worden hiermee onderdrukt. Je kunt hiermee zeker stellen
dat dit veel beter zou zijn voor het gehele dierenwelzijn en voor de verenigingen in het algemeen.
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Trekken we dit dan eventjes door naar de stemming... Mocht dit ook gelden
voor  al  de mensen  die zich verkiesbaar  opstellen  dat ze bijgevolg  een bekwaamheidstest voorafafleggen. Nu kunnen Jan, Piet en Pol zich op een lijst
laten zetten zonder één ofandere kennis ofkunde. Dan krijg j e plots ministers  die  verantwoordelijk  zijn  voor  een  of ander  departement  waarvan je
denkt dat is tocht niet de man ofvrouw voor deze aangelegenheden. D enken
we maar aan minister Maggy Deblock voor Volksgezondheid, Joke  Schauvliege voor Milieu met hun bijpassende uitspraken en voorbeeldfuncties. En
zo kun j e maar doorgaan, heel veel mensen bekomen ‘goede postjes' en dit
niet door kennis ofervaring.
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Eens andere vissen voor het aquarium?
Jan de Wit – A.V. “De Rijswijkse”
Als we de soorten van aquariumvissen, die liefhebbers in h et a lgemeen in h et
aquarium houden, eens nader bekijken, en dat kan natuurlijk het beste als
men de opgaven van de deelnemers aan de jaarli

jkse h uiskeuring bekijkt, dan
geeft d it e en r edelijke d oorsnede v an d e g ehouden v issen d oor d e d iverse l iefhebbers. I n dit g eval liefhebbers van een g ezelschapsaquarium, z oals g enoemd a ls
categorie A -1 van de keurwijzer van de N
 .B.A.T.
Het v alt h ierbij o p d at w e r egelmatig d ezelfde s oorten tegenkomen. H
 et l ijkt w el
ofde doorsneeliefhebber m aar een keuze kan m aken u it enkele s oorten.

Bovenaan het lijstje staat de kardinaaltetra (Paracheirodon a xelrodi ), die we in
bijna ieder aquarium tegenkomen. Nu is er natuurlijk niets mis met deze vissen, integendeel, ze zijn uiterst mooi en redelijk gemakkelijk te houden, terwijl

ze in elke aquariumzaak te koop zijn voor, ik zou haast zeggen, een habbekrats. Want wat is nu een euro voor een vis met dit mooie uiterlijk? D eze kardinaaltetra's b evolken de middelste waterlagen en worden dan aangevuld met
voornamelijk op de bodem een groep Corydoras en aan de oppervlakte een
groep bijlzalmen, Carnegiella s trigata .
–
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We hebben dan een ideale esthetische combinatie, zowel in vorm als kleur.
We kunnen deze combinatie een ijzeren visbestand noemen. Enkele j aren geleden bestond er ook al een ‘ijzeren visbestand', en wel de 3-K's genoemd,
kardinaaltetra, kegeltje en kongozalm; ik kan het me nog wel herinneren dat
bondskeurmeester Cor Stam dit zo uitdrukte.
Gelukkig zien we dat er ook nog andere soorten, zij het niet in algemene zin,
in de aquaria te vinden zijn, zoals bijv. kegeltjes, wat b arbussoorten en zo nu
en  dan  enige  Nannostomus  beckfordi ,  een  verdwaalde  labyrintvis,  een
(dwerg)-cichlide, ofenkele eilevendbarenden.
Hoewel er een bijzonder mooi gezelschapsaquarium met deze soorten op te
zetten is, is het toch wel j ammer dat we ons zo b eperken, terwijl het aanbod in
de aquariumzaak toch zeker vele malen groter is. Misschien niet zo spectaculair qua kleur als een kardinaaltetra, maar minstens zo mooi en toch zeker interessant om te houden en te verzorgen.
Probeer het maar eens met de hierna volgende soorten. Maar om het verhaal niet
te lang te laten worden, beperken we ons tot een aantal soorten uit Zuid-Amerika:
In geslacht Hyphessobrycon

zijn enkele soorten het houden dubbel en dwars
waard, niet alleen qua kleur maar vooral vanwege hun gedrag, maar dan wel
in een grote groep. En hier bedoel ik dan wel een groep van minimaal  16
maar, b eter nog, meer exemplaren p er soort.
Neem de Hyphessobrycon heterorhabdus , de Belgische vlagzalm. Een visje
met  drie  kleurbanden
rood  geel,  zwart,  de
kleuren  van  de  Belgische  vlag.  Het  visje
heeft  een  iets  hogere
vorm  dan  een  neontetra,  is  gemakkelijk  te
houden,  is  erg  levenslustig  en laat zich goed
zien  in  het  aquarium.
Zo'n  20 tot  30 jaar geleden  kwamen  we  dit
j u ni 
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visje regelmatig bij de liefhebber tegen - nu is het een zeldzaamheid als we ze
in de vissenwinkel tegenkomen. Volgens mij niet terecht, want de Belgische
vlagzalm is zeker niet minder mooi als een neontetra en dergelijke.
Nog zo'n oude bekende is de rode rio,
. Een visje dat
Hyphessobrycon flammeus

vroeger in geen enkel aquarium ontbrak.
Maar tegenwoordig zien we  deze visjes
zelden bij de liefhebber in het aquarium
zwemmen, terwijl ze toch regelmatig in
de  handel  worden  aangeboden.  Een
reden kan zijn ( en dat geldt ook voor de
neontetra, Paracheirodon innesi), dat ze
in onze huidige aquaria op een te hoge
temperatuur  worden  gehouden.  Deze
beide  soorten  verlangen  een  maximum
temperatuur van 22  ˚ C. Indien we deze visjes op 26  ˚ C. houden, dan beperken we de levensduur van deze vissen.
Om dezelfde reden komen we ook de neontetra niet zo dikwijls in de aquaria
tegen, hoewel hier ook nog bij komt kijken dat hij veel lijkt op de kardinaaltetra  Paracheirodon  axelrodi ,  waarvan  iedereen  zegt  dat  die  vele  malen
mooier is dan de neontetra, wat dan ook de reden is dat we de neontetra bijna
niet bij de liefhebbers aantreffen, in mijn ogen volkomen onterecht.
De  citroentetra, Hyphessobrycon pulchripinnis , komen we gelukkig hier  en
daar nog wel eens tegen. Houdt deze vis, met zijn felgele kleurtjes, in een
groep van zo'n 16 tot 20 stuks en ze zijn een sieraad voor het aquarium.
Ze  zijn  gemakkelijk  te  houden,  doen  het  goed  op  gewoon leidingwater en ze eten
alles wat we ze aanbieden. Ze
hebben  wel  een  ruim  aquarium  nodig,  want  het  zijn
flinke zwemmers.
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De bloedvlektetra, Hyphes
sobrycon  erythrostigma ,
ook wel te vinden onder de
naam  H.  rubrostigma ,  is
een  fors  uitgroeiende  vis,
met  een  mooie  iriserende
roze kleur en een vaandeldragende rugvin, die bij de
mannetjes  bijna  uit  kan
groeien tot aan de staart.
In de tijd toen er nog geen kardinaaltetra's verkrijgbaar waren, was de neontetra een favoriete vis die samen met de vuurneons, Hemigrammus

erythrozonus , de aquaria b evolkten. D eze vuurneons waren zeer gewilde vissen, die met
hun vurige lengtestreep een opvallende verschijning in het aquarium waren,
zeker in aquaria met een goede beplanting en een donkere bodem. Het is
jammer dat het aanbod van vuurneons in de handel zo summier is, waar nog
bijkomt dat de kwaliteit van de aangeboden vissen het niet haalt bij die van
zo'n 30 j aar geleden.

He mi gra mmus erythrozonus

Paracheirodon si mul ans

Paracheirodon s imulans , ook een vis die we niet zo vaak in de handel aantref-

fen;  we  moeten  ze  bestellen  omdat  ze  waarschijnlijk  alleen  als  wildvang
worden aangeboden. Hoewel het rood op het lichaam maar b eperkt aanwezig
is, is daarentegen de blauwe band zeer intensiefen bij gedempt licht sterk iriserend. We moeten alleen zorgen voor een goed milieu, wat we ze kunnen
aanbieden  door  gebruik  te  maken van  regenwater.  Op  alleen  leidingwater
zullen ze het niet zo b est doen en wordt de levensduur, j ammer genoeg, bekort. Maar met een juist milieu, dus geconditioneerd water, kunnen we min–
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stens  zo'n  6 jaar van  een groep Paracheirodon simulans genieten.  Bij  mij
zwemt er een groep van 18 stuks, waarvan de oudsten 6 j aar oud zijn, met veel
plezier in het aquarium.
Alle bovengenoemde soorten zijn uitgesproken scholenvissen en ze bevolken de
middelste waterlagen.  Om  een  esthetisch geheel te  krijgen moeten we  deze
groepen aanvullen met vissen die de bovenste en onderste waterlagen bevolken.
Naast de al genoemde bijlzalmen zijn ook de spatzalmen, Copella arnoldi en
Pyrrhulina -soorten zeer geschikt als b ewoners van de b ovenste waterlagen en
eens wat anders dan bijlzalmen, hoewel die ook mooi zijn.
Aan de onderkant hebben we een grote keuze uit Corydora s-soorten, maar
kijk nu ook eens naar iets anders, bijv. Farlowella

g racilis , als we in de kleinere
soorten en in Zuid-Amerika willen blijven.
Maar in het esthetisch gezelschapsaquarium hoeven we niet alleen vissen uit
Zuid-Amerika te houden. Ook de andere kant van de wereld herbergt vele
mooie vissen voor ons aquarium.

Farl o well a acus ( Kn er 1 853).

L ori cari i dae: L ori cari i nae. Leefgebi ed: Val enci a- meer en h et str o mi ngsgebi ed va n
de Tori t o, Ven ez u el a en Col o mbi a. Ka n een sta n daar dl engt e ( SL) va n 1 6 c m
ber ei ken.
SL = va n de t op va n de n eus t ot aa n de staart wortel .
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Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aqua Verniam Post (NL)
In vrijwel ieder z eeaquarium kom je
 z e tegen, vertegenwoordigers van die g rote
familie A canthuridae. Het aanbod van geschikte soorten is groot. A ls j e h un
langetermijneisen opvolgt en z e een behoorlijke h uisvesting g eeft, b lijven h et de
mooiste b likvangers in een rifaquarium.

De meest p opulaire is zeker de gele dokter, Zebrasoma

flavescens , ijzersterk
en altijd in de kijker. Wil j e wat meer pit? D an kun j e kiezen voor de hemelsblauwe picassodokter (Paracanthurus h epatus ). Houd j e meer van een klassieker? D an is de meest vreedzame, Ctenochaetus s trigosus , ook wel de geeloogdokter genoemd, bijzonder geschikt.
Wie wat geduld heeft, kan op zoek gaan naar een Ctenochaetus h awaiiensis ,
een minder frequent aangeboden soort die dezelfde eisen stelt als zijn voorganger. Die ‘hawaiiensis' zoals ze hem noemen, wordt zonder twijfel één van
de mooiste dokters in uw aquarium. Zijn j eugdkleed is zeer aantrekkelijk en
later als hij volwassen is, wordt het een zeldzame schoonheid die een blikvanger zal blijven.

C
t e n oc h aet us
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Er is heel wat keuzemogelijkheid. Sommige soorten kunnen best met meerdere exemplaren tegelijk aangekocht worden en soms hoor j e terecht (?) de
opmerking dat er in elk rifaquarium minstens één doktersvis aanwezig moet
zijn. Als dat ook uw mening is moet u zeker deze ervaringen lezen.
De systematiek

In de grote familiestamboom vormen de Acanthuroidei (doktersvisachtigen)
een suborde van de Perciformes: de b aarsachtigen.
De  suborde Acanthuroidei  is  onderverdeeld  in  zes  families:  de Acanthuridae
(doktersvissen), Ephippidae (vleermuisvissen), Luvaridae (haanvissen), Scatophagidae (argusvissen), Siganidae (konijnvissen) en de Zanclidae (wimpelvissen).
Binnen de familie van de Acanthuridae worden drie subfamilies onderscheiden: de Acanthurinae ( echte doktersvissen), de Prionurinae ( eenhoornvissen)
en de Nasinae (koekopvissen).
De  subfamilie  van  de  echte  doktersvissen  omvat  zes  genera  (geslachten):

, Paracanthurus

, Prionurus


.
Acanthurus , Ctenochaetus , Naso
 en Zebrasoma
Deze zes namen klinken vertrouwd in de oren bij de liefhebbers van doktersvissen. In dit artikel heb ik het uitsluitend over vier geslachten (Acanthurus ,

en Zebrasoma

). Samen zijn ze goed voor zo'n
Ctenochaetus , Paracanthurus
59 soorten.
Een sprekend voorbeeld uit het
eerste  geslacht,  namelijk  de
witborstdokter  (Acanthurus
leucosternon ) kwam in het juliaugustusnummer  van  “Het
Zeeaquarium”  in  1998  uitvoerig aan bod.
Tanne Hoff schreefover deze
soort  letterlijk:  “In  het  aqualeucosternon
rium  is  de  verzorging  ervan Acanthurus
By H. Zel l - Own wor k, CC BY- SA 3. 0,
problematisch.”
htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. p h p?c uri d=1 5338597
j u ni 
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Inderdaad, het geslacht Acanthurus

herbergt de doktersvissen die de meeste
aandacht vragen. Binnen die groep zijn in onze vereniging alleen met deA. li olivacus enA. s ohal , in aquaria vanaf2 meter, goede ervaringen beneatus , A.
kend. Veel meer goede ervaringen zijn bekend met Ctenochaetus , Paracan
.
thurus en Zebrasoma
Hun verblijfplaats

Doktersvissen zijn drukke zwemmers, vandaar dat ze een groot aquarium verlangen. Als het aquarium ingericht is als een dichte wand met enkel vooraan
zwemruimte,  dan voelen ze zich niet in hun natuurlijk  doen. Beter is  een
groot aquarium met steenformaties waardoor ofwaarrond ze kunnen zwemmen. Als het nodig is moeten ze zich kunnen terugtrekken. Ze houden van
‘ordeloze' formaties met veel gaten en ruime spleten. Je kunt duidelijk observeren dat er rust, rangorde en vrede in een groot zeeaquarium heerst wanneer
het interieur van stenen aan die voorwaarde voldoet.
Van belang is ook  de waterkwaliteit. Deze is in een  aquarium met rifbouwende steenkoralen meestal uitstekend. Vissen die in de natuur in open water
zwemmen, zijn gewend aan een zeer laag bacteriegetal (dit is een getal dat
aangeeft hoeveel bacteriën p er
liter zeewater aanwezig zijn; in
de  meeste  zeeaquaria  is  dat
getal honderd tot duizend keer
groter dan in de natuur).
Acanthurus sohal

Een laag bacteriegetal kun j e o.a. bereiken door het water te laten vloeien
door een uv-lamp. D eze methode is de laatste j aren in de vergeethoek geraakt
en soms wordt een uv-lamp beschuldigd van het doden van ook de goede b acteriën. D at is de reinste onzin. Ten eerste doodt een uv-lamp geen b acteriën
maar zorgt hij ervoor dat hun DNA-structuur wordt b eschadigd waardoor de
cellen zich niet meer kunnen delen (vermenigvuldigen). Belangrijker is dat
goede bacteriën die behulpzaam zijn bij de biologische afbraak, de nitrificatie
ofde denitrificatie substraatgebonden zijn en niet door oflangs de wand van
–
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de uv-lamp  ‘zwemmen'. Er zijn  dus goede redenen  om met  een technisch
hulpmiddel de natuur na te bootsen en de uv-lamp continu in bedrijfte houden. Er zit trouwens nog een voordeel aan een uv-lamp. D e lichtdoorlaatbaarheid van het water neemt toe en dat is gunstig voor de algen- en wierengroei
in de diepere regionen van het aquarium.
Dat brengt me bij de noodzaak van die algengroei. Op dat fijne koraalzand
groeien vele microscopische algen en wiertjes en samen met het koraalzand
nemen doktersvissen dat uiterst fijne koraalzand naar binnen. Dat laatste is
dan weer noodzakelijk bij de vertering van de hardere diatomeeën die tot hun
standaard voedselpakket b ehoren.
 Wat hebben alle doktersvissen gemeen?
Doktersvissen kun j e altijd herkennen aan hun unieke typische lichaamsvorm
en  hun  sierlijke  zwemwijze,  te  vergelijken  met  de  lipvissen.  Hun  geslachtsnaam danken ze aan een scalpelvormige stekel aan het staartvlak. Een
inklapbaar  zakmes  dat  alleen  bij  grote  gevechten  gebruikt  wordt.  Bij  het
zwemmen worden alleen de zijvinnen gebruikt, de staart dient als roer ofwapen. Toch kunnen ze in een groot aquarium behoorlijk op snelheid komen.
Doktersvissen verplaatsen zich in alle waterlagen in het aquarium. Ze laten
een onvermoeibare indruk na.
Bijna alle doktersvissen houden hun prachtig j eugdkleed gedurende hun hele
leven. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel, o.a. Acanthurus

coeruleus
die geel is in zijn j eugdkleed en later volwassen blauw met donkere strepen.
Een voorbeeld van mimicry naar kleurvormen kun j e overigens zien bij de
Acanthurus pyroferus .  Die  kan  nl.  gemakkelijk  verward  worden  met  Cen, Centropyge eibli ofmet Centropyge vrolikii .
tropyge flavissima


Acanthurus pyroferus
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Doktersvissen blijven altijd uitermate gevoelig voor plotselinge bewegingen
vóór het aquarium, zeker wanneer ze als enkelingen in het aquarium verblijven. D e stressgevoeligheid is sterk soort afhankelijk.
De voeding van doktersvissen in de natuur

In de natuur voeden de meeste volwassen doktersvissen zich met algen en in
de buurt van de riffen met zeegrassen. Allen geven de voorkeur aan draadalgen, niet de lange maar wel de kortere, vers uit het steen ontstane begroeiingen. Ze grazen ook op het dak van een rif. Prionurus

scalpum eet uitsluitend
kalkalgen.
In hoger gelegen koraalrifgebieden onder invloed van sterke golfslag leven o .a.
Acanthurus  achilles ,  A.  leucopareius  en  A.  guttatus .  Maar  Acanthurus

thompsoni en Naso
h exacanthus leven exclusiefin open water en moeten het
dan ook eerder hebben van planktondiertjes.
In  de  loop  van  hun  leven
kunnen de voedselgewoontes
veranderen.  Het  is  bekend
dat jonge  vissen  uit  het  geslacht  Naso  bladalgen  eten
en pas later als ze volwassen
zijn, meer energie nodig hebben, overschakelen op plank- Naso unicornis
ton. Het op gang komen van
de hoornvorming ( de karakteristieke ‘neus') is daar niet vreemd aan.
Onderzoek in de Rode Zee bij deAcanthurus

n igrofuscus leerde ons dat hij in
de winter vetreserves aanlegt in de geslachtsorganen en in de staartvin. D eze
vetten bevatten hogere waarden onverzadigde vetten en triglyceriden dan in
bijv. de  spierweefsels. Waarnemingen in de natuur hebben ons geleerd dat
doktersvissen tot 10 uur p er dag grazen op en tussen stenen en koralen.
Ook is een test gedaan waarbij een gedeelte van een rifontoegankelijk werd
gemaakt voor vissen. Na enkele weken was een duidelijke algen en wierengroei zichtbaar. Je kunt j e dus best voorstellen dat zelfs in een groot aquarium, de bruikbare algenreserves voor één doktersvis reeds na vijfdagen opge–
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bruikt is. Voldoende groenvoer bij het verzorgen van meerdere exemplaren
wordt dus een probleem, ook in grote aquaria. Ofwel ze vermageren, ofwel
hun groei stopt voordat ze volwassen zijn.
Sla er eens een encyclopedie op na en kijk hoe groot ze in de natuur worden.
Dat is niet allemaal te wijten aan kleinere zwemruimte.
Erg belangrijk dus: de juiste voeding!! D e meeste doktersvissen zijn herbivoren. Om het in mensentaal te zeggen: het zijn vegetariërs, ze lusten geen dierlijke kost. Tenzij ze niet anders voorgeschoteld krijgen ofzoals bekend bij de
Naso (hierboven vermeld) uit noodzaak, blijven ze ook herbivoor.
Ctenochaetus s trigosus is uitgerust met b orstelvormige tandjes en samen met
 h awaiiensies b ehoren ze tot de borsteltandigen onder de dokC. s triatus en C.
tersvissen. Ze grazen en schrapen het rifaf, op zoek naar plantaardig voedsel.
Geefj e toch uitsluitend dierlijk voedsel, dan kunnen de eerste problemen b eginnen. Als men het voedselaanbod niet aanpast krijg j e abslouut problemen.
Hun darmkanaal is nu eenmaal langer dan bij carnivoren om de afbraak van
plantaardig materiaal aan te kunnen. Krijgen ze altijd Mysis ofander dierlijk
voedsel aangeboden, dan is de kans op verstoppingen groot en zijn darminfecties niet uit te sluiten. Zebrasoma

s is daar het minst gevoelig voor
flavescen

en de Ctenochaetus h awaiiensis meest gevoelig.
De spijsvertering bij doktersvissen is een wonder op zich! Het verteringsmechanisme van doktersvissen is nog niet zolang bekend. Speciale micro-organismen leven in de darmen van de vissen met elkaar in symbiose. Het verteringswerk wordt uitgevoerd door b acteriën en dinoflagellaten samen met protisten. D eze laatsten blijven langer dan andere micro-organismen in de maag
van de doktersvissen.
Men vindt ze in aantallen van 20.000 tot 100.000 per ml in de maaginhoud.
Slechts 2 tot 3 uur hebben ze nodig om hun werk te doen.
Die korte tijd is ook de reden waarom doktersvissen die sterk vermagerd uit
een transport komen soms ten dode opgeschreven zijn. Het lang vasten zorgt
voor een lege maag en het afsterven van de nodige micro-organismen. Is geen
voeding in de darmen aanwezig dan sterft de darmfauna af. Dit wordt soms in
de hand gewerkt door de antibioticakuren die in de groothandel gebruikt worj u ni 
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den. Breng j e later die vissen in uw aquarium dan eten ze wel vlug maar hun
verteringssysteem is vernietigd. Ze sterven een hongerdood terwijl ze toch
voldoende eten. Maar meestal loopt het niet zo'n vaart want de natuur ‘legt'
soms nog iets om het hoekje.
Je hebt het waarschijnlijk reeds opgemerkt, doktersvissen eten graag de ontlasting van hun medebewoners op. Daarin komen resten van de darmfauna
van hun collega's voor en dat kan b est van b etere kwaliteit zijn. Je kan deze
rare eetgewoonten nu wel b egrijpen!
Hoe voed je doktersvissen in het rifaquarium?  

Wanneer de waterkwaliteit perfect is, de doktersvissen een behoorlijk onderkomen hebben in  een ruime bak met geschikte medebewoners  staat niets
meer in j e weg om er j arenlang plezier aan te b eleven. D e voeding blijft het belangrijkste aandachtspunt.
Bijvoeren met plantaardig materiaal is van levensbelang. De natuurlijke aangroei van groenvoer in een aquarium (bruto 1.200 l) is ontoereikend.
Een gele doktersvis en een blauwe picasso, respectievelijk  7 j aar en  4 j aar
delen  er  de  natuurlijke  groene  tafel.  De  rest,  een  stel  anemoonvissen,  6
gramma loretto's , 2 Caribische lipvissen, een rifwachter, een pincetvis, enkele pitvissen en 3 blauwe j uffers kijken enkel uit naar het aanbod diepvriesartemia, bijna dagelijks met wat toegevoegde vitaminen aangeboden. Je kan dus
best voorafde doktersvissen een portie groenvoer aanreiken. In de zomer is
dat wekelijks enkele blaadjes zelfgekweekte sla. Wanneer dat niet meer beschikbaar is, grijp j e naar alternatieven: plantaardig droogvoer, algen uit de
leidingen, (zie verder), spirulina enz. Het zijn garanties op een lang en gezonde levenswijze voor alle doktersvissen.
F

Sla als groenvoer... maar! Ik durfhet niet en zou het niemand aanraden: sla
uit het commercieel circuit geven is levensgevaarlijk. Deze sla kan bespoten
zijn met zowel fungiciden als pesticiden. Hoe gevaarlijk dat is toont volgend
rekenvoorbeeld. Een volwassen gele dokter weegt bijv.  30 gram en hij kan
rustig een paar blaadjes sla naar binnen werken die samen 3 gram wegen. D at
is 10 % van zijn eigen gewicht. Als een volwassen persoon van 75 kg het zou
aankunnen om 7,5 kg sla te eten die met de gebruikelijke sproeistoffen zijn
–
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behandeld, dan houdt hij daar een voedselvergiftiging aan over! Over eigen sla
beschikken, zelfs al heb j e geen tuin, is eenvoudig. Koop in een tuincentrum
enkele slaplantjes. Plant het in een ruime bloempot met compost en zet het
voor  een raam in het volle licht.  Compost  altijd vochtig houden  en nooit
gieten op de bladeren.
F

Zacht gekookte groenten? Er zijn heel wat artikelen en recepten over ervaringen met spinazie, broccoli (de groene variëteit) en zelfs ‘doperwten' beschreven als zeer waardevol, maar de doktersvissen moeten er wel aan wennen. Soms is het verbazend te merken dat ook andere vissen zoals anemoonvissen de nieuwe spijs eerst aannemen.
Doktersvissen zijn kieskeurig, maar zodra ze het lusten, worden het slokoppen.

F

Spirulina is een veilig alternatief. Het product is in de gespecialiseerde voedingszaken, dieetwinkels enz. te verkrijgen in verschillende handelsvormen.
Het is een 100 % natuurproduct afkomstig uit de spiruline-alg en wordt onder
speciale omstandigheden gesteriliseerd ofgevriesdroogd zonder toevoeging
van kleur- ofb ewaarstoffen. Het b evat 6 0 tot 70 % eiwitten, 13 tot 2 0 % koolhydraten, en 6 tot 7 % mineralen. Het is zeer rijk aan vitamines en e ssentiële
aminozuren. Enkele j aren terug was het een rage in de VS om naast de dagelijkse extra vitaminen ook nog spirulinatabletten te gebruiken... maar dat is
een ander verhaal!
Persoonlijk geefik  de voorkeur  aan  de vlokkenvorm  of de tabletten.  Sera
brengt  een  handige  blisterverpakking  op  de  markt
onder de naam ‘Premium Tabs'. Leuk om een tablet
met een lichte druk van j e vinger op de voorruit te
plakken.  Aan  stenen  fixeren  kan  ook  maar  dat  is
lastig en onpraktisch.
Doe j e dat voor het eerst, dan zullen de dokters niet
de eersten zijn om van die snoepjes te eten. Eens ze
de donkergroene ‘pil' kennen, zijn ze er niet meer van
weg te j agen!
In  korrelvorm  nemen  de  meeste  doktersvissen  het
niet  op  in  open  water.  Slokkoppen  moeten  het
hebben van vlokken. Ook anemoonvissen lusten het.
j u ni 
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Slangen uitknijpen? Het idee is b egonnen als een toeval. Om de waterbeweging van rifaquaria maximaal na te bootsen zijn meerdere stromingspompen
noodzakelijk. Mijn aquarium is uitgerust met vijfEheimpompen model 1060.
Elk van hen is verbonden met slangen in transparante siliconenrubber en dus
lichtdoorlatend. D e slangen liggen op meerdere plaatsen vlak naast de tl-lampen. Vandaar dat de binnenwand b egroeid raakt met algen die zich op de siliconenwandvastzetten en een soort ‘binnenband' of‘binnenvel' vormen. Wanneer j e nu op de soepele siliconenslang knijpt, sleurt de stroming de losgekomen vellen mee. Ik kan j e verzekeren dat doktersvissen dat als een grote
lekkernij  beschouwen!  De  donkergroen-bruine  vellen  smeeralg  hebben  de
kans niet met de stroming weg te zweven, ze worden onmiddellijk verorberd
door de doktersvissen. Eens per week ‘knijp' ik de slangen uit en ook dat is
weer een bron van groenvoer: gratis voor niets en zeer gebruiksvriendelijk te
bedienen!
F

Het inbrengen van veralgde stenen is ook een mogelijkheid. Maar dokters
geven de voorkeur aan ‘verse algen'. Als j e leden uit uw vereniging kent die
nog  Caulerpa-velden bezitten  dan moet je met hen  een  deal  sluiten!  Ook
stenen afkomstig uit cichlidenaquaria zijn het afgrazen wel waard. Een extra
verlichtingslamp boven het compartiment van een biologisch filter kan dan
weer een onuitputtelijke bron van bealgde stenen worden. Alleen spijtig dat
ook bij ons het biologisch filter weggehaald wordt van onder het aquarium,
wegens ‘niet meer nodig'!
F

Watervlooien zorgen ervoor dat in het voorjaar, in een visarme tuinvijver,
een explosie van groene algen (groenwater) ophoudt ofuitblijft. Het voedsel
van watervlooien en cyclops is hoofdzakelijk fytoplanton. Op hun b eurt zijn
watervlooien ideaal voedsel voor doktersvissen. Samen met de cyclops, die
meestal samen aanwezige zijn in natuurlijke vijvers, voer j e dan wel dierlijk
materiaal rijkelijk gevuld met groenvoer van de b este kwaliteit. Voor wie een
tuinvijver heeft: het proberen waard.
Toch moet ik erop wijzen dat dit voer geen hoofdzaak mag worden voor bijv.
andere vissen in uw zeeaquarium. Het is belangrijk dat zeevissen gevoederd
worden met voedsel dat voor hen geschikt is. Watervlooien, tubifex en cyclopsen zijn dat niet.
–
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Stipgevoeligheid van
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ar ac a nt h ur us
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De meeste doktersvissen zijn wat
je kan noemen weinig stipgevoelig.  Ervaren  aquarianen  zullen
bevestigen  dat  er  een  uitzondering:  is  de  picassodokter  (Paracanthurus  hepatus ).  Zelden
loopt  het  fataal  af maar,  zowel
jonge exemplaren als halfwassen
vissen kunnen plots van  de  ene
dag  op  de  andere witte  stippen
op hun huid en kieuwen vertonen. Meestal na een te plotse waterwisseling,
een verhuizing ofaanvoer uit een ander aquarium en niet zelden als er een
nieuwe aanwinst in de b ak is angekomen. Stress, al dan niet tijdelijk, is de oorzaak van dit ver chijnsel. Hoe langer de picassodokter reeds in de bak aanwezig is, des te minder last j e krijgt van dit verschijnsel.
Wanneer hebben doktersvissen een groenvoergebrek?

Dat is een lastige vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is tenzij j e uw
vissen goed observeert. Je ziet soms prachtige rifaquaria met perfecte watersamenstelling (nitraat- en fosfaatvrij) en tussen de mooiste rifbouwende steenkoralen uitgehongerde doktersvissen rondzwemmen.
Een kleine anekdote mag wel: Ik b ezocht in 1995 Dieter Stuber en stond ook
oog in oog met zijn rifaquarium. Steenkoralen onder HQI-licht, overal takjes
Acropora... Het was toen mijn eerste kennismaking met rifbouwende steenkoralen  die  in  zijn  aquarium groeiden  als jonge  spruitjes.  In  mijn gebrekkig
Duits vroeg ik ofdie doktersvis, een pastelkleurige A.
 leucosternum op dieet
stond. Hij was reeds meer dan een j aar in het aquarium aanwezig en werd
toen niet bijgevoerd. Hij moest in leven blijven met de sporadische algjes op
de stenen tussen de steenkoralen. Achterafnoemde mijn reisgenoot Eric Algoet deze doktersvis een ‘buchwaldertje'. Nu we ook weten dat een doktersvis
een langer darmkanaal heeft, moet dat ook te zien zijn als een ‘ronde' buikpartij, dagelijks en niet een ‘uitzonderlijke keer'.
j u ni 
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Hun ongenoegen

Het vrij stereotype gedrag, om uren lang, meestal langs de voorruit te blijven rondzwemmen, is in feite uit onbehagen en kan met de voeding te maken hebben.
Tot slot

Je  kunt  stellen  dat mits  een goede verzorging  er jarenlang plezier beleefd
wordt aan doktersvissen. Wie bovenstaande voedingsgewoonten en huisvestingsvoorwaarden kan vervullen, kan ook meerdere soorten in één rifaquarium verzorgen. Je moet hen dan wel voldoende ruimte aanbieden en de j uiste
soort combineren. Je koopt een doktersvis voor ‘vele j aren' en j e kan ze als
eerste tijdens de opstart aan uw lijstje toevoegen.
Informeer j e dus goed voor j e een keuze maakt. Daarna volgen j aren van plezier!
Ger aadpl eegde li ter at u ur

4de I nter nati onal es Meer wasser- Sy mposi u m, 1 997, bl z. 29, An dr é L uty. Artger ec ht e
Pfl ege von Dokt orfi sc h en i m Ri ffa q uari u m
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Plezier met gifkikkers ( 1)
https://nbat.nl/artikelen/terraria/plezier-met-gifkikkers- 1
Ton Schemkes
Veel h obbygenoten zijn geïnteresseerd in h et h ouden van gifkikkers ofzijn a l
enige tijd b ezig m
 et d eze b oeiende e n p lezierige tak b innen d e h obby. E
 en g root
aantal h eeft z ich aangesloten b ij D
 endrobatidae N
 ederland , de landelijke vereniging voor (gif)kikkerliefhebbers.
En eigenlijk is er b innen de g ifkikkerwereld voor elk wel wat wils. H
 et lijkt op
het e erste g ezicht m
 isschien i ngewikkeld o m g ifkikkers t e g aan v erzorgen. S oms
kan een beetje lefh ebben g een kwaad om de s tap te m aken. Een p aar m itsen
en m aren worden in dit artikel belicht.
Er zijn drie delen: In deel 1 worden de u iteenlopende facetten

van h et h ouden
van gifkikkers belicht, waarbij de n atuurlijke omgeving en h et gedrag worden
beschreven  en  welke  kikkers  eventueel gemakkelijk  aan  te schaffen  en  te
houden z ijn, waarna in deel 2 verder op de aanschaf, de verzorging, h et voeren
en de inrichting van h et p aludarium wordt ingegaan, terwijl in deel 3 ten s lotte
de kweek en de opfok van g ifkikkers aan bod komen.

Diversiteit in het beoefenen van de kikkerhobby

Zo houdt de ene hobbyist zich hoofdzakelijk bezig met een showbak, waar de
nadruk ligt op het onderhouden van een showbak en zijn de gifkikkers een
bijzaak. Een ander probeert een deel van een biotoop na te bootsen en beperkt zich gelijk tot het  aantal  soorten in zo'n bak. Vaak zal in  deze biotoopbak één ofzullen hooguit twee soorten gifkikkers worden gehouden. D e
kikker en zijn gedrag staan hier centraal. Dus dat geheel dient op elkaar afgestemd te zijn. Er zal een unieke vorm van soberheid naar voren komen, dat j e
nieuwsgierig maakt.
Dan is er een redelijk aantal liefhebbers dat zich richt op de kweek van de
kikkers en zij zorgen daarmee voor de verspreiding en het b ehoud van de dierenin zowel in binnen- als in buitenland.
j u ni 
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Je kunt j e richten op die soorten, die j e mooi ofspectaculair vindt, maar j e
kunt j e ook op een bepaalde groep richten, waar een aantal soorten onder
valt. Bijvoorbeeld de Phyllobates

-, ofDendrobates
-groep, met de soorten Den
1)
en

.
drobates tinctorius Dendrobates p umilio

Twee va n de vel e kl eur vari a nten va n
Oophaga pu mili o ( aar d bei ki kker)

De laatste soort valt in een kader waar veel liefhebbers momenteel de nadruk
op leggen. Je kunt spreken van een golfbeweging in de populariteit van het
houden van bepaalde soorten kikkers, die om de zoveel tijd verschuift. Er is
veel vraag naar klein blijvende  soorten en er worden op het moment veel
(nieuwe) soorten aangeboden. Deze klein blijvende soorten worden ook wel
nagelkikkers genoemd ( en - zoals de naam al aangeeft - worden ze niet groter
dan een van de nagels van een vinger ofduim).
En  dan hebben we nog  de modegevoeligheid,  die  een
richting  kan  geven.  Hier  kan  bijvoorbeeld  gedacht
worden aan de opkomst van de Aqua 40-bakjes, die op
spectaculaire wijze als paludariumpje worden ingericht.
Vooral het spelen met de ruimte en het neerzetten van
een bijzondere compositie is hier de insteek. Grote kikkersoorten kun j e hier niet in houden. Het is in ieder
geval  zaak  om  goed  uit  te  zoeken  of de  kikker  voldoende bewegingsruimte heeft in een dergelijk bakje.
En we hebben de zogenaamde aqua-terrabakken met
een  aquarium-  en  een  landdeel.  Hier  komen  beide
hobbyhoeken samen.
–
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Wat maakt de gifkikker nu zo aantrekkelijk?

De prachtige kleuren vallen vaak als eerste op, maar ook de tekeningen die de
dieren vertonen zijn indrukwekkend. Er zijn allerlei kleurvarianten denkbaar. Bestaande  soorten krijgen uitbreiding van nieuwe  ondersoorten, nieuwe  soorten
worden toegevoegd. Opvallend is dat er veel meer kleurdragende kikkers in de
hobbyzijn gekomen. En dat maakt de hobby nog weer aantrekkelijker natuurlijk.
En ook de grootte kan sterk verschillen. Zo zijn er gifkikkers van
1,5 centimeter, een redelijk aantal
zit rond  de  4-5  centimeter en er
zijn een paar uitzonderingen, die
ruim  6  cm halen.  In verhouding
tot de inheemse kikkers blijven ze
klein.  Een  verrassend  iets  is  dat
het  hier  om  landdieren  gaat.  Je
kunt ze in een nat terrarium houden, een zogenaamd paludarium. Ameerega silverstonei.
Dat biedt weer mogelijkheden. Zo Ma n n etj es: 38, 3 m m, vr ou wtj es 42, 8 m m
kun j e in die bak tropische planten
houden en dan met name de bijzondere planten. Een hobby, die daarom gezamenlijk uitgevoerd kan worden. De een verzorgt de dieren, de ander richt zich
meer op de planten. Zo haal j e een klein stukje oerwoud in de kamer.
Een groot aantal liefhebbers maakt een combinatiebak, waarin een landdeel
is  ondergebracht  en  een  aquariumdeel,  een  zogenaamde  aqua-terrabak.
Vooral voor die mensen die echt niet zonder tropische vissen kunnen. D e verlichting in het aquariumdeel wil hier nog wel eens problemen leveren. Persoonlijk vind ik dat hier een nabootsing van een kreek ofvan een oeverdeel
een mooie en betere aansluiting geeft dan een fraai beplant showbakje, dat
onder een kunstmatig oerwoud is aangebracht.
De gifkikker heeft de gave een roep te produceren, die bij een aantal soorten
heel dicht in de buurt van fluiten kan komen. Daarom worden ze ook wel
fluiters offluitkikkers genoemd. Niet elke soort is in staat om een mooi of
j u ni 
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krachtig geluid te produceren, maar er zijn er die geweldige concerten geven.
Zoals gezegd  zijn het  spectaculaire  dieren,  die niet  alleen  opvallende  kleuren
dragen met prachtige tekeningen, maar ook interessant zijn vanwege hun gedrag.
Ten slotte is de voortplanting bijzonder interessant. Je kunt deze helemaal
volgen vanafhet voorspel tot de eerste stappen van een nieuw kikkertje op het
vasteland. De broedzorg bij een aantal dieren is spectaculair en zeer verzorgend en liefdevol te noemen.
Er is meer om te ontdekken. Onderling kunnen ze een robbertje worstelen.
Soms vallen ze van grote hoogte naar b eneden. Ze schudden een keer en vervolgen weer vrolijk hun weg. In deze situaties treden er geen verwondingen
op. Het heeft wel met een b epaald territoriaal gedrag te maken, dat in de beheersing blijft. Het is wel eens moeilijk kiezen welke soort j e wilt aanschaffen.
Nog moeilijker kan het zijn om de verleiding te weerstaan om niet nog een
soort mee te nemen. Weet waar j e aan begint en zoals een gewaardeerd lid
van een vereniging het vaak noemde: In de b eperking herkent men de meester. B en j e eenmaal verknocht? Geniet er dan van!
 Natuurlijke omgeving
De gifkikkers komen voor in de tropische regenwouden in Midden-Amerika
en het b ovenste deel van Zuid-Amerika, C osta Rica, Panama, Brazilië, Nicaragua, Peru, Colombia, Frans-Guyana, Suriname en noem maar op. D e biotopen kunnen p er kikkersoort grote verschillen tonen, zowel wat de vegetatie
als de grootte van het leefgebied b etreft, maar ook qua luchtvochtigheid en de
temperatuur.  Zo  vragen  de  kikkers  uit  het  hoogland  bijvoorbeeld  minder
warmte om zich prettig te voelen en tot voortplanting te komen.
De b enaming gifkikker is er niet voor niets. In de natuur eten de kikkers voedseldieren die gifbij zich dragen, vooral bosmieren. Dit gifwordt met behulp
van bepaalde enzymen bij de kikker versterkt. Het wordt via de huid afgescheiden en dient als afschrikking voor de prooidieren. De felle kleuren van
de kikker geven de eigenlijke waarschuwing uit: pas op, ik b en giftig. Niet alle
soorten zijn even giftig, een aantal echter zeer extreem. Zoals b ekend maken
enkele indianenstammen gebruik van het gifvan de kikkers. Die worden door
–
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Indianen gevangen gehouden. Ze raken gestrest en scheiden via de huid het
gifafals b escherming. D e pijlpunten worden hierin bevochtigd en de j acht op
ander wild kan b eginnen. 
De kikkers die hier opgroeien, krijgen andersoortige voedseldieren voorgeschoteld en verliezen daarmee snel de opslag van het gif. En hier gekweekte
exemplaren zijn al helemaal zonder.
Er zijn gifkikkers die specifiek in de bomen voorkomen, waar ze zich in bromelia's ophouden, terwijl andere zich specifiek op de bodem voortbewegen.
Dit zijn dus uitgangspunten voor het inrichten van een p aludarium, waarover
verderop meer. Zo leeft een aantal kleine gifkikkersoorten b oven in b oomtoppen, waar bromelia's groeien. Ze komen  eigenlijk  de boom niet uit  en  de
mannen hebben hun territorium uitgestrekt tot een van de aanwezige bromelia's. De vrouwtjes zijn vrij om bij de verschillende bromelia's langs te gaan.
Afhankelijk van de soort kan de populatie, die zich daar ophoudt, bestaan uit
een paar dieren, terwijl op een andere plek een populatie leeft die uit een
groter aantal b estaat. Ze vinden hier voedsel in de vorm van insecten die omhoog klimmen ofdie rusten binnen het territorium. D oor de regenval en vanwege de luchtvochtigheid verzamelt zich in de oksels van de bladeren van de
bromelia's water, waar ze in gaan zitten en ook hun j ongen voortbrengen.
Van andere soorten leeft er een groter aantal op een rond de b odem. En er is
een tussenvorm, die zich ten dele op de bodem en ten dele in de bomen ofop
de rotsen ophoudt. D e kikkers die meer op de grond verblijven, hebben vaak
een uitgebreider gebied en zijn minder territoriumgevoelig dan de kleinere
soorten,  die  zich meer in  de bomen  ophouden. Zo  zijn  er  dus grote verschillen en kan de ene biotoop beperkt zijn tot één ofenkele bomen, terwijl
een andere soort in een veel uitgebreider gebied leeft.
De soorten zijn kleurvast en de afwijkingen in de tekening zijn miniem. In een
biotoop zullen de patronen ongeveer hetzelfde kleuren en tekenen. Het kan
wel zijn dat een paar meter verder ofenkele kilometers verderop eenzelfde
soort wordt gevonden, echter met een andere kleurslag en/oftekening. Die
krijgt eenzelfde voornaam, maar bij de achternaam wordt de vindplaats of
kleurslag toegevoegd.
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Bekende geslachten zijn Dendrobates

, waarvan een groot aantal soorten verspreid is over de regenwouden. De Phyllobates

-groep bevindt zich aan de westkust van Midden- en in het noorden van Zuid-Amerika. Een groot aantal Den 1)
-ondersoorten

v
inden

w
e

i
n

S
uriname.

drobates tinctorius
Dendrobates p umilio
en Dendrobates

a uratus , (verschillende ondersoorten), worden gevonden in een
groot gebied van Midden- en in het noordwesten van Zuid-Amerika.
1)
Van Dendrobates

p umilio  zijn recent ( 2007) veel soorten ontdekt op kleine
eilandjes en die leven daar totaal geïsoleerd. En er worden er steeds meer ontdekt, doordat hobbyisten, onderzoekers en handelaren de weg steeds beter
weten te vinden in het oerwoud.

Het fluiten of roepen

De mannen lokken de vrouwen met een roep, waarbij de keelzak wordt gebruikt. Dit kan zelfs uitmonden in een soort gefluit. Er zijn gifkikkersoorten
die speciaal vanwege het mooie fluiten
gehouden worden. Een aantal heeft de
gave  van  helder  fluiten,  zodanig  dat
het bijna op het fluiten van een kanarie
lijkt. En dit gaat luidkeels. Het fluiten
van  Phyllobates  vittatus  komt  in  de
buurt van het gezang van een kanarieman. En dat is niet overdreven.
Phyll obates vittatus

Er zit een verschil in de tonen van de kikkers. Naast het heldere fluiten zijn er
die een beetje een kwaakachtig geluid voortbrengen ofdie zoemen als een
vliegende bij. Er is een groot verschil in hoorbaarheid en helderheid. De geluidssterkte heeft niets met de grootte van een kikker te maken. Een kleine
soort kan ook een redelijk geluid produceren, terwijl een grote soort op zijn
beurt een zoemgeluid kan voortbrengen.
Bij een nadere beschouwing zit er een hoorbaar verschil in de roep van een
gifkikker. De roep wordt bijvoorbeeld gebruikt om met een vrouw te flirten
en haar zodoende naar een afzetplaats te lokken. D eze roep klinkt anders dan
de roep die hoorbaar is wanneer er eieren worden afgezet en bevrucht. De
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roep klinkt nog weer anders als het mannetje broedzorg toepast en de j ongen
bezoekt die in een poeltje zijn afgezet. O ok het vrouwtje kan geluid produceren. D at komt echter niet in de buurt van de meeste mannen. Voor het geoefende oor is er bij de verschillende gedragingen een verschil merkbaar. Vaak is
het maar een klein onderscheid in toon ofsterkte. Zo kun j e vanuit de luie stoel,
waarnemen wat ze op dat moment aan het doen zijn. Is dat bijzonder ofniet?
Voor de aanschaf van kikkers

Voorafgaand aan de aanschafligt er de vraag: welke gifkikker wil j e gaan houden? Het voorwerk in deze hobby is dan ook van groot b elang. Hoe groot gaat
de bak worden, wordt het een hoog ofeen laag model? Worden het bodembewoners ofklimmers ofbromelia-zitters? Wil j e soorten samen houden? Dus
ga lezen en informeren. En als het even kan eerst een paar maal op bezoek bij
een kweker ofhobbyist, die j e kan vertellen en laten zien hoe j e om kunt gaan
met deze prachtige dieren. Je kunt natuurlijk ook eens een beurs bezoeken om
gewoon maar eens te kijken wat er zoal op de markt te koop is. Niet alleen kikkersoorten, maar ook voedseldieren, technische hulpmiddelen, boeken enz.
Een aantal kikkersoorten is goed samen te houden. Sommige soorten kunnen
elkaar niet uitstaan ofhebben een sterk territoriaal gedrag, waarbij ze geen andere soorten dulden, soms zelfs geen soortgenoten. Dit kan tot gevolg hebben
dat er veel gevochten gaat worden, zelfs tot de dood van een van de dieren. Er
zijn er die daarom beter per koppel ofper groep gehouden kunnen worden.
Gevorderde liefhebbers hebben de gifkikkers vaak apart in b akken ondergebracht en hebben die afgestemd op de leefgewoonte en bewegingsruimte. Er
zijn inmiddels heel veel soorten gifkikkers binnen de hobby en de kleurenpracht neemt toe.
Heb je niet veel  ervaring? Dan is het verstandig  om te beginnen met  een
soort, die sterk en gemakkelijk te houden is. Een aantal kikkers staat in die zin
bekend als goede b eginnerskikkers. Leuke kleurrijke kikkers, die j e onderling
samen kunt houden, die zich laten zien en een interessant gedrag vertonen én
die ook nog eens  spectaculair fluiten zijn bijvoorbeeld Phyllobates -, Epipe

dobates - ofDendrobates- soorten, zoals Phyllobates
vittatus , Epipedobates
trien

.
color Dendrobates leucomelas
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Dus weet waar j e aan wilt gaan beginnen. Een b onte verzameling is leuk en
het is  soms best moeilijk  om te  kiezen.  Besef echter wel,  dat  als je meer
soorten hebt j e ook een aantal bakken zult moeten onderhouden. Het betekent ruimte beschikbaar maken en goed in het voer zitten en blijven zitten.
Het heeft dus consequenties.
 D e leeftijd
Het kan een forse investering zijn om een aantal gewenste gifkikkers aan te
schaffen. Daartegenover staat dat gifkikkers bij een gemiddelde verzorging
erg oud kunnen worden. Je kunt er zonder problemen vele j aren plezier aan
beleven. Er zijn liefhebbers die al twintig j aar eenzelfde kikker hebben. Maar
zelfs als het leeftijdgemiddelde op een j aar ofacht oftien zou liggen, is het
een goede investering. Het verdient zich zeker in het plezier terug. Mogelijk
komen er nog enkele j ongen en dan wordt het zelfs een feestje.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) De aar d bei ki kker wer d i n 2006 d oor Gr a nt et al . i n h et gesl ac ht Oophaga gepl aatst. De c orr ect n aa ml ui dt d us Oophaga pu mili o.
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Voor u gelezen
5 nieuwe minikikkers ontdekt
Martin Byttebier, Aquatropica
Madagaskar is het op drie na grootste eiland ter
wereld;  alleen  Groenland,
 Nieuw-Guinea  en
Borneo  zijn  groter 1 ).  Het  bevat  dankzij  de  miljoenen j aren isolatie veel inheemse planten en dieren.  Denk maar  aan  de welbekende baobab van
Grandidier (Adansonia g randidieri ), het vingerdier
of aye-aye  (Daubentonia  madagascariensis ),  lemuren zoals de zijdesifaka (Propithecus c andidus ) 2)
en vogels zoals B ensch' monias (Monias benschi ).

Adansoni a grandi dieri ka n zeer ou d wor den. So m mi ge
exe mpl ar en zi j n al over de 800 j aar.

Het Rode Eiland telt ook verschillende endemische vissen. Alle soorten van
de familie B edotiidae (Madagaskar regenboogvissen) komen enkel op het eiland voor, net als verschillende cichliden, zoals alle Paretroplu

s-soorten.
Madagaskar telt ook 384 soorten reptielen, waarvan er 367 endemisch zijn
(95 %). Bijvoorbeeld, van de 207+ beschreven kameleonsoorten zijn er zo'n
87 die op Madagaskar voorkomen.  Met  uitzondering
van twee Furci
 fer -soorten, die
op de Comoren voorkomen,
zijn  alle  Brookesia -,  Calumma -  en  Furcifer -soorten
inheems.
Cal u mma

uetzi,
Pr ötzel ,
Vences, Ha wl i tsc h ek, Sc h er z,
Rats oavi na & Gl a w 201 8
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De  amfibieën  zijn  eveneens goed vertegenwoordigd.  Eind  2018 telde  Madagaskar zo'n 353 endemische soorten.
Met uitzondering van twee soorten die op Mayotte voorkomen ( eiland tussen
Mozambique en Madagaskar) komen alle andere soorten uit de familie Mantellidae enkel voor op Madagaskar.
Nu zijn we bijna aangekomen aan het onderwerp van dit artikel.
De heel diverse familie Microhylidae (smalbekkikkers) omvat momenteel  670
soorten, verdeeld over 13 onderfamilies en 5 8 geslachten. De onderfamilies Cophylinae, Dyscophinae en Scaphiophryninae zijn inheems voor Madagaskar.
Onlangs beschreven S cherz et al. 5 nieuwe Malagassisch kikkersoorten behorende tot 3 geslachten, waaronder een nieuw. D e drie geslachten b ehoren tot
de onderfamilie Cophylinae.
De kleinste, nieuw beschreven soort is 9,7 à  1 1,3 mm groot en past op een
vingertop. D e anderen zijn iets groter.
Ter  informatie,  de  kleinste  bekende  kikker,  Paedophryne  amauensis  (Microhylidae/Asterophryinae) meet maar 7,7 mm.
Paedophryne a mauensis, Ri tt meyer, Al l i s on,

Gr ü n dl er, Th o mps on & Austi n 201 2, i s
en de mi sc h i n Pa p oea- Ni eu w- Gui n ea.

Van de vijfnieuw ontdekte minikikkers p asten er drie niet echt in het plaatje
van een van de zeven Cophylinae-geslachten, vandaar dat Scherz et al. ze in
een nieuw geslacht plaatsten.
Dat wetenschappers niet altijd humorloze, saaie pieten zijn, b ewezen ze met
de naamgeving van het nieuwe geslacht, namelijk Mini. “Mini” verwijst uiteraard naar de grootte van de nieuwe kikkers, maar is tevens uitermate geschikt
om grappige woordspellingen te maken.
De kleinste van de nieuwe soort kreeg als soortnaam mum, de andere twee
kregen de soortnaam scule en ature aangemeten. Voluit heten ze dus: Mini
 s cule en Mini
 a ture . Laat de spatie weg en j e krijgt drie Engelse b emum , Mini
schrijvingen van klein.
j u ni 

201 9

− A
quatropica −

–

2 9

–

- T
errarium -

Zo'n woordspelling houdt ook een gevaar in. Stel dat later blijkt dat ze bijvoorbeeld tot het geslacht Plethodontohyla b ehoren, dan gaat die woordspelling uiteraard verloren.
Het gekke is dat ze zusters zijn
van  het  geslacht  Plethodontohyla ,  dat  een  van  de  grootste
Microhyliden  ter  wereld,  Plethodontohyla  inguinalis  ( 105
mm) herbergt.
De  andere twee nieuwe  dwergkikkers Rhombophryne

p roportionalis  en  Anodonthyla  eximia
zijn ongeveer 1 1 – 12 mm groot en zijn daarmee opmerkelijk kleiner dan hun
soortgenoten.
Volgens  dr.  Frank  Glaw  van
de  Zoologische  Staatssammlung  München  (Duitsland)
was  het  vrij  moeilijk  om  de
nieuwe kikkers te vinden. De
roepende mannetjes zitten gewoonlijk een oftwee bladeren
diep  in  het  bladafval  op  de
grond en bij de minste versto- Mi ni mu m
ring  stoppen  ze  met  roepen.
Het is al moeilijk om gewone kikkers te vinden tussen het bladafval, laat staan
dat men op zoek moet gaan naar lilliputters met onopvallende kleuren.
Spijtig genoeg staat de Malagassische fauna en flora onder grote druk door
toedoen van de mensen. Sedert de aankomst van mensen op het eiland zo'n
2.350 j aar geleden is bijna 90 % van de oorspronkelijke b ossen verloren gegaan. Het hoeft niet te verbazen dat vele planten en dieren op de Rode Lijst
als kwetsbaar (VU), ernstig b edreigd (CR) ofzelfs als uitgestorven in de natuur (EW) geboekstaafd staan.
–
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1 ) Austr al i ë wor dt i n h et al ge meen besc h ou wd al s een c onti n ental e l a n d massa en
ni et al s een ei l a n d. Moc ht men Austr al i ë beki j ken al s een ei l a n d da n z ou h et met
zi j n oppervl ak va n 7. 686. 850 k m 2h et gr ootste ei l a n d t er wer el d zi j n gevol gd d oor:
Gr oenl a n d – 2. 1 75. 600 k m 2
Ni eu w- Gui n ea – 785. 753 k m 2
Bor n eo – 748. 1 68 k m 2
Ma dagaskar – 587. 71 3 k m 2
2) De I UC N (I nt er nati onal Uni on for Conservati on of Nat ur e ) sc hat dat er n og z o' n
250 zi j desi faka' s i n h et wi l d voor ko men. De s oort i s da n ook opgen o men al s Cri ti cal l y E n da nger ed/Er nsti g bedr ei gd ( CR) op de Rode Li j st va n de I UC N.

Br on nen:
I UC N 201 9. Th e I UC N Red Li st of Thr eat en ed Speci es. Ver si on 201 9- 1 .
<htt ps: // www. i uc nr edl i st. or g>

WWF. Tr eas ur e I sl a n d: Ne w bi odi versi ty on Ma dagascar ( 1 999 - 201 0)
Fr ost, Darr el R. 201 9. Amphi bi a n Speci es of t h e Worl d: a n Onl i n e Refer ence. Versi on 6. 0 ( Dat e of access). El ectr oni c Data base accessi bl e at htt p: //r esear c h. a mn h. or g/ h er pet ol ogy/a mphi bi a/i n dex. ht ml . Ameri ca n Museu m of Nat ur al Hi st ory, Ne w Yor k, USA.

Scherz, M. D., Hutter, C. R., Rakotoari son, A., Ri e man n,  J. C.,  Rödel, M.- O.,
Ndri antsoa, S. H., Gl os,  J. , Roberts, S. H. , Cr otti ni, A., Vences, M.  & Gl a w, F.

201 9. Mor p h ol ogi cal a n d ec ol ogi cal c onver gence at t h e l o wer si ze l i mi t for vertebr at es hi ghl i ghted by fi ve n e w mi ni at uri sed mi cr ohyl i d fr og s peci es fr o mt hr ee di ffer ent Ma dagasca n gen er a. PL oS ( P u bl i c Li br ary of Sci ence) On e 1 4 ( 3:
e021 331 4): 1 –45.
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− Uitnodiging −

Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag  28 juni
U herinner zich waarschijnlijk nog de voordracht over “mijn tuin
is een dierentuin” van onze voorzitter, maar is dit ook zo ofheeft
hij het uit zijn duim gezogen? Zitten er dan werkelijk meer dan
100 diersoorten in zijn tuin en heeft de natuur zich dan meester
gemaakt van de tuin? Ofis dit een illusie?
We weten dat onze voorzitter een beetje van alle markten thuis
is. Naast het vijvergebeuren en het terrariumgebeuren is er ook
plaats voor fotografie en bierbrouwen.
Iedereen zal er de mogelijkheid hebben om een volledige uitleg
over het vijvergebeuren te krijgen. Wetende dat er geen filtering
wordt gebruikt en dat waterverversing er niet plaatsvind, maar
dat vissen er geen rol spelen en enkel voer zijn voor anderen.
Verwacht j e dan ook aan hier en daar draadalgen die dienst doen
als voer voor  de meer  dan  1.000  salamanders  (4  soorten)  en
voor de dikkopjes van 2 soorten kikkers en padden.
Het wordt zeker een mooie avond net voor het grote verlof. Iedereen is er vanaf20.00 uur harte welkom. 
Adres: Kuurnsestraat 1a, 8531 Hulste (Harelbeke) 
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